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       Van de redactie 
Na een lange, dikverdiende zomervakantie hebben wij het stof (strandzand?) weer 
van de redactiecomputer geblazen, om weer ouderwets aan ‘t werk te gaan. De 
mailbox puilde niet precies uit, maar we hadden weer heel wat verhalen gekregen om 
met jullie te delen. 
 
Het waterwerk (de verkenners en Wilde Vaart) zijn met z’n allen op JubJam100 
geweest, een super groot en spetterend zomerkamp met 13.000 andere scouts in 
Roermond. Er moest namelijk flink gevierd worden dat Scouting Nederland 100 jaar 
bestaat, en hoe doe je dat ‘Scoutiger’ dan met een kamp? Een uitgebreid verslag 
hiervan lees je verderop. 
 
We nemen aan dat de welpen ook op zomerkamp zijn geweest, en we hopen dat ze 
ons voor de volgende Belboei zullen schrijven hoe dat geweest is. 

 
Het seizoen is traditiegetrouw gestart met de groepsdag, waarop een 

heel groot spel voor álle leden is georganiseerd, en die is afgesloten 
met het overvaren. Veel leden zijn naar een nieuw onderdeel 
overgevaren, en we wensen jullie heel veel plezier met je nieuwe 
vriendjes! Schrijven jullie ons een kort berichtje met hoe je je 
nieuwe onderdeel vindt? 
 

Bij het overvaren nemen ook altijd een paar mensen 
afscheid van de groep. We kunnen toch niet nalaten te 
vermelden dat onze Ellen, die de afgelopen 13 jaar heel 
verschrikkelijk veel voor onze groep gedaan en betekend 
heeft, het secretarisschap nu heeft afgesloten. Ellen: 
Ontzettend bedankt voor alle tijd en energie die je in onze 
groep hebt gestoken! 
 
Wij nemen voorlopig nog geen afscheid. We hopen dat jullie 
ons willen blijven helpen met het maken van dit clubblad door regelmatig leuke 
verhalen en foto’s naar ons op te sturen. Onze mailbox belboei@zuiderkruis.nl zit 
nóóit vol, en is altijd geduldig. 
 
Bedankt! 
Groetjes, 
De redactie. 
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Van het bestuur 
We hebben de Groepsdag weer achter de rug. Een jaarlijks evenement waaraan allen 
die bij de Zuiderkruisgroep betrokken zijn deelnemen. Overdag eerst het grote spel, 

wat iedere keer door iemand anders van de leiding wordt georganiseerd. Dit keer 
door Iris, en, het moet gezegd, het liep perfect. Leuk spel rondom de 

Schutterweg, en het weer zat gelukkig ook hartstikke mee. 

Daarna: het overvaren. Ieder jaar groeit weer een aantal leden (jeugdleden èn leiding) 
door naar een volgend onderdeel. Nu zagen we over de touwbrug, door Wouter handig 
in elkaar geknoopt, bevers naar welpenhordes, welpen naar wachten, en verkenners 
naar de Wilde Vaart vertrekken. Iets minder dan andere jaren, omdat we eerder dit 
jaar besloten om de leeftijdsgrenzen met één jaar op te hogen. 
 
Ook in de leidingteams veranderde er zaterdag het een en ander, omdat er ieder 
jaar weer leiding afscheid neemt, en de leiding ook doorgroeit naar andere 
onderdelen. Zo verdwenen bij de Pieter Marits bijvoorbeeld Akela Rick en Marieke, de 
één naar de Pocahontaswacht, de andere naar de Albatroshorde, en krijgt het 
onderdeel er geen leiding bij. Dat wordt dus een kleiner leidingteam, maar dat gaat 
wel goed omdat de leiding daar inmiddels ook alweer wat ouder en ervarener 
geworden is, dus ze kunnen het best aan! Daarnaast gaan we dit jaar de Wilde 
Vaarters wat vaker “op stage” sturen, waarbij ze in de onderdelen de leiding gaan 
helpen. Zo krijgen ze zelf alvast wat ervaring in het leiding geven, en hebben de 
kleinere leidingteams wat versterking. 
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Ook gaan we de onderdelen vanaf deze zomer ondersteunen met zogenaamde 
“Praktijkbegeleiders”. Dat zijn mensen die bij ons leiding zijn geweest, en die best 
wat tijd aan de groep willen besteden. Zij kunnen hun waardevolle ervaring delen met 
de onderdelen, door regelmatig mee te draaien, mee te kijken of achteraf de 
opkomst door te spreken met de leiding. Zo maken we tenminste nuttig gebruik van 
de kennis van zaken die mensen hebben die jaren lang leiding geweest zijn bij de 
Zuiderkruisgroep, maar die er niet meer iedere zaterdag voor klaar kunnen staan. 
Gelukkig hebben we hier een aantal oud-leiding bereid voor gevonden! 
 
Na afloop van het overvaren was daar de jaarlijkse barbecue 
voor de leiding en de andere betrokkenen bij de groep. Daar 
namen we afscheid van een aantal mensen die ons jaren lang 
hebben geholpen. Zoals bijvoorbeeld Ellen, die 13 ½ jaar (!) 
onze onvolprezen secretaris was. 
 
Maar ook van Jetse, Sasja, Rosa, Bart en Conne. In verband 
met hun studie of andere besognes moeten ze helaas stoppen 
met leiding geven. Guno stopt eerdaags ook, maar die wordt 
dan direct Praktijkbegeleider. 
 
Daarnaast huldigden we ook twee man, die al 10 jaar lang leiding is: Mark (Albert 
Schweitzer) en Ysbrand (Wilde Vaart) staan al zo lang hun mannetje, dat ze nu het 
Zilveren Draaginsigne van de Zuiderkuisgroep mochten ontvangen. Hulde! En veel 
dank! 
 
Gelukkig zijn er mensen die erin slagen om het zo lang te blijven doen, maar helaas 
gaan er ieder jaar weer mensen weg bij de groep. Daarom wil ik dan ook niet 
afsluiten zonder hier een beroep te doen op alle ouders om na te denken of ze niet 
af en toe wat tijd willen steken in het helpen van de groep. Dat hoeft echt niet 
direct iedere week, want er is rondom een groep met 250 mensen altijd wel her en 
der klusjes te doen die gedaan kunnen worden op momenten die het u uitkomt. We 
zouden dat heel erg op prijs stellen, want zonder de hulp van genoeg mensen 
rondom de groep kan de groep in deze vorm niet blijven bestaan! En gelooft u mij: 
deze leiding doet zo haar best, die verdient af en toe best een steuntje in de rug 
van u en ons. Samen blijft de Zuiderkruisgroep sterk! 
 
Groet, 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter. 
Voor al uw aanmeldingen: mail naar bestuur@zuiderkruis.nl  
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Groepsdag 2010 
 
Het seizoen is weer knallend van start gegaan!  
 
Dit jaar was het aan mij de eer om op zaterdag 11 september de groepsdag te 
organiseren, en wat was het een succes! De kinderen waren enthousiast en het 
weer was uitermate goed! 
 
 
Dit was voor mij niet alleen een 
leuke dag omdat het voor de 
scouting was maar ook omdat ik 
dit voor mijn opleiding als 
examen heb mogen doen. Ik ben 
3de jaars studente aan de 
Sport Academie in Amsterdam 
en heb dit evenement mogen 
organiseren om zo 1 van mijn 3 
‘proeven van bekwaamheid’ af te 
ronden. Of dit is gelukt blijft 
helaas nog even in het midden, 
want ik heb de uitslag nog niet 
binnen.  
 
 
Graag wil ik iedereen bedanken die bij deze dag aanwezig was.  
De leiding, omdat ze, net als ieder jaar, weer als vrijwilligers hebben meegeholpen op 
de posten zodat deze dag een succes kon worden! 
De kinderen, omdat ze zo enthousiast hebben meegedaan! 
Alle andere mensen in en om het Zuiderkruis die mij deze dag hebben geholpen! 
En in het bijzonder Wieke Broeders. Zij heeft zich ter beschikking gesteld om mij 
deze dag te beoordelen, zonder haar had ik geen examen gehad.  
 
Allemaal heel erg bedankt voor deze mooie dag! 
 
Iris Schultheiss 
Akela Albert Schweitzerhorde Loosdrecht 
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(advertentie) 

F I N A N C I E E L A D V I E S B U R E AU

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIEN

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn
bij het oplossen van uw financiele vraagstukken, waaronder:

Neemt u dan contact op met Rolph P.W. Schmidt voor een orienterend gesprek.

Brinkzicht 22a, 3743 EX  Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

(advertentie) 
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Groepsdag 
 
Er is een tijd van komen….. 
 
Gisteren (zaterdag de 11e) was onze jaarlijkse groepsdag. ’s Middags werd met een 
groot aantal kinderen een recordspel 
gespeeld. Door veel kinderen werd hard 
gewerkt om een zo goed mogelijk record 
neer te zetten. Groot was de 
teleurstelling als later bleek dat een 
ander groepje het gerealiseerde record 
weer verbroken had. Groot de vreugde als 
een ander groepje zelf een nieuw record 
neergezet had. 
 
Daarna tijd voor overvaren en in de 
avond BBQ voor leiding, kader en 
bestuur. 
Van een aantal leiding hebben we 
afscheid moeten nemen. Dat is altijd 
jammer als je een aantal jaren prettig 
samengewerkt hebt. Gelukkig is er nieuwe 
leiding die de komende tijd het stokje 
over gaat nemen. 

Ook was het fijn dat we Mark Fikkert en 
Ysbrand ten Houte de Lange met het 
“zilveren waarderingsteken” van onze groep 
konden bedanken voor 10 jaar leidinggeven.  
 

Het is bijzonder dat er in deze vluchtige 
tijd mensen bereid zijn om dit 
vrijwilligerswerk (want dat is het!) 10 jaar, 
en soms veel langer, willen doen. 
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Daarmee kwam ook voor mij het einde van mijn functie in de Zuiderkruisgroep. 
Dertien en een half jaar heb ik het secretariaat bemand. In het begin een beetje 
aarzelend want ik had zelf geen scoutingverleden. Later steeds uitgebreider, in een 
scoutinggroep moet er altijd van alles geregeld worden. Op dagen als de groepsdag 
zie je dan waar je het voor doet. Veel kindertjes en leiding die samen een hele 
middag in de weer zijn en die ’s avonds op een prettige manier moe zijn. 
 
Ik wil iedereen waar ik al die jaren op heel verschillende gebieden mee samengewerkt 
heb, bedanken. Bij tijden hebben we heel hard gewerkt en bij andere tijden hebben we 
veel lol gehad. (Dat laatste trouwens ook tijdens het harde werken). 
 
En daarmee is voor mij de tijd van gaan 
aangebroken. 
 
Ellen Brouwer 
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JubJam100 
Een jubileumjaar (Scouting Nederland bestaat dit jaar 100 jaar zoals jullie allemaal 
weten) kan niet zonder een jubileumkamp. De JubJam100 was een 10-daags 
kampeerevenement voor scouts en Wilde Vaart. Ook de welpen, esta’s, kabouters en 
dolfijnen waren van harte welkom op dit speciale kamp en voor hen heeft het kamp 
5 dagen geduurd. 
 
Wat de JubJam100 zo bijzonder maakte is het feit dat er het beste van land-, 
lucht- en waterscouting te vinden was, en dat het voor de deelnemers letterlijk een 
“once in a lifetime experience” was. 
 
Hieronder het kampverslag van Luuk van de Pocahontaswacht. 
 
Maandag 26 juli 
Om 11 uur was er afgesproken op de 
Diep. Nadat iedereen in een auto werd 
gezet werd er via de A73 naar Roermond 
gekoerst. Waar sommigen wel 5 uur in de 
file hebben gestaan. 
Toen we net wilde gaan koken begon het 
te regenen. Dat was niet zo fijn. Gijs en 
ik (Daan) hadden net de leiding over de 
opbouw van een tent op ons genomen. 
We vluchtten gauw naar de hoofdtent. 
Diede die minder geluk had hoopte ook 
dat hij naar de hoofdtent kon, maar liet door wat miscommunicatie met Pjotr zijn 
deel van de tent vallen. Hij werd hierdoor helemaal nat. 
Vervolgens gingen we eten en gingen we naar een GE-WEL-DI-GE disco, die eindigde 
in de snackbar. 
 
Dinsdag 27 juli 
Na het eten gingen we redelijk snel naar het marktplein in Roermond, daar trad een 

DJ op tot op de feestelijke 
openingsceremonie. HET WAS 
SUPER. 
Er werd via de radio afgeteld en 
toen was het geopend (Sipke-Jan 
Bousema) en op een ander plein 
stond van ZOOP Bastiaan en Sofie 
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vond dat helemaal geweldig. Toen de Bad Boys optraden stroomde het hele 
marktplein leeg. 
In het cafe kregen Roman, Diede en Bobby een gratis drankje van de aardige ober. 
Vlak hierna kwam Diede terug na een kartier op de WC te hebben gezeten. 
 
Woensdag 28 juli 
We mochten van de leiding een keertje uitslapen (wel tot half 9). Na het ontbijt 
mochten we naar de keuzeactiviteiten die 
we de dag ervoor mochten kiezen. Je kon 
kiezen uit: 
    * Global Experience 
    * Outdoor 
    * Creative 
    * Waterspektakel (ging niet door) 
    * Roeien (ging ook niet door) 
    * En eentje die we niet meer weten... 
 
Je kon kiezen uit ochtend- en middagactiviteiten. De middaggroep van Global 
Experience ging naar het centrum van Roermond, naar een of andere kathedraal. 
Het was heel erg saai. Gelukkig was er op de terugweg een aardige buschauffeur die 
ons een lift gaf. We aten rijst met prut maar het was niet lekker, dus gingen we 
maar patat eten, dat was wel lekker. 
 
29 en 30 juli (De Hike van Gijs en Daan) 
Na voor niets al om half 9 te zijn opgestaan werd het pas rond 10 uur duidelijk dat 
Daan L. en ik (Gijs) op een tweedaagse hike mochten met een landgroep uit Houten. 
Het gedonder begon al voor onze tocht, gezien we een boot van de WVA bleken te 
hebben meegenomen. Martijn was super pissig en probeerde ons in te halen met zijn 
boot, maar wij waren sneller (lekker puh!). 
Op onze reis moesten we telkens van punt naar punt gesleept worden / zeilen. De 
landscouts en wij vonden dat supertof. 
Op de eindbestemming hebben we gekookt op zelfgemaakte vuurtjes (hier konden we 
eindelijk de kennis van de landscouts gebruiken). Toen we de hamburgers op hadden 
gingen Daan en een paar landscouts nog zwemmen. Gijs ging praten met explorers 
over Jodie Bernal, en het was super leuk, ook bij het grote kampvuur. 
De volgende dag werden we lekker vroeg gewekt met pannen die op elkaar werden 
geslagen. :( Gelukkig waren de broodjes al gesmeerd. We gingen lopen met dezelfde 
landscouts als de dag ervoor en we kwamen langs twee posten waar we 
vragenspelletjes moesten gaan spelen. Aan het einde van de hike moesten we met 
de pont naar het JubJam terrein terug. Het was ongeveer 12:00 uur 's morgens en 
wij waterscouts waren alweer dood op... 
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Zaterdag 31 juli 
We gingen uitslapen. Daarna gingen we ontbijten. Daarna gingen 
we zeilen. Toen raakten we Marco kwijt. Toen gingen we zoeken. 
Gelukkig had de Wilde Vaart hem teruggebracht naar de kant. 
De boot van Jannis vond hem en bracht hem terug naar de 
andere boten. Toen gingen we terug en gingen we chinees koken 
en eten. Diede had heel lekker gekookt. 
Na het eten gingen we naar het podium, waar Asja ging zingen, 
maar ze had jammer genoeg niet gewonnen (in de voorronde was 
ze wel winnaar van ons subkamp: Sahara).  

 
Zondag 1 augustus 

Het begon als een normale 
scoutingkamp dag waar je veel te 
vroeg moet opstaan. We gingen 
naar het podium bij de Plaza voor 
een feest voor het 100 jaar 
bestaan van Scouting Nederland. 
's Middags hebben wij niet veel 
gedaan, maar 's avonds was het 
leuke feest. 
Op het feest hebben we veel 
nieuwe mensen ontmoet zoals 
Sanne, Lotte en Eva, maar toen 
wij een bij ze waren riep Gijs 'trek 

eens aan mijn vinger' ;-) Het feest duurde nog tot 00:00 uur en er trad een band 
op en een aantal DJ's. 
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Maandag 2 augustus 
Vanmorgen hebben we ontbeten en daarna onze 
ticketactiviteiten gespeeld. 's Avonds waren we bijna 
te laat voor de Gondelvaart. Deze was best leuk. Er 
stonden allerlei mensen uit ramen en op bruggen te 
zwaaien maar wij werden gesleept en het was 
natuurlijk een indrukwekkend gezicht. Ik heb nog 
nooit zoveel lelievletten bij elkaar gezien. Tim en ik 
(Daan) hebben verder op de boot nog hele leuke 
gesprekken gehad over onze welpentijd. Uiteindelijk 
konden we lekker gaan slapen. 

Dinsdag 3 augustus 
De dag begon voor de meeste als een normale scoutingdag, behalve voor Bobby en 

Gijs, want die stonden vroeg op omdat Bobby dacht dat 
'ie moest afwassen, en Gijs moest werken, maar 
uiteindelijk hoefde dat niet. 
Sommigen van ons gingen een of twee activiteiten doen, 
en ik (Luuk) ging met een paar vrienden en een Russisch 
meisje het waterspektakel doen. Dat is een parcours dat 
begon met een grote glijbaan en daarna gingen we over 
een balk en daarna nog een glijbaan en daarna gingen we 
in de modder rollen en toen we helemaal vies waren gingen 
we in het water zwemmen in een meertje. 
Sommigen mochten een nachthike doen. Onze hike was 
'Hike and Seek'. Je moest naar verschillende posten in de 
stad lopen en proberen de Seekers op de step te 
ontlopen. Het was wel een beetje saai. 
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Woensdag 4 augustus 
Vanmorgen kwamen Luuk, Diede, Sofie, 
Dick en Daan terug van een hike om 3 
uur. Ze werden de volgende dag om 12 
uur wakker, en ze konden de hele dag 
uitrusten en eten. 

's Avonds hadden we de 
afsluiting van de 
JubJam100. Er waren 
vuurspuwers en andere 
artiesten. Er werden 
voor de afsluitings-
ceremonie organisatoren 

omhoog gehesen via een hijskraan om een toespraak te houden. Na de toespraak 
kwamen er zangers die gingen zingen. Daarna speelde de DJ nog wat liedjes en toen 
gingen we naar bed toe. 
 
Donderdag 5 augustus 

We moesten vroeg opstaan en alle shit 
opruimen. Iedereen was moe en wilde 

naar huis toe. Alles ging snel en 
iedereen deed zijn best. We 

moesten tenten 
opvouwen, het 
terrein opruimen 
en zeiltjes 
schoonmaken. 
Daarna kwamen 
de ouders en 
gingen we weer 
op een lange reis 
terug naar huis. 
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Openingstijden: 
Wo. t/m vr. vanaf 16.00 uur. Za. en zo. 12.00 uur. 
Keuken sluit om 20.30 uur. Ma. en di. gesloten. 

 
Stichts End 9 • 1244 PK Ankeveen 

Telefoon 035 - 6563555 • Fax 035 - 6550410 

(advertenties) 



Belboei 191, september 2010, pagina 16 

 
Alle leden van onze groep komen wekelijks bij elkaar in één van de gebouwen die de 
Zuiderkruisgroep rijk is. Deze gebouwen zijn het fortuin van de groep omdat ze 
allemaal op mooie plekjes liggen en ze alle mogelijke binnen- en buitenactiviteiten 
mogelijk maken. 
 
Om te zorgen dat het fortuin daadwerkelijk het fortuin blijft, moet er regelmatig 
onderhoud gepleegd worden. De ene keer betreft het kleinigheidjes en de andere keer 
zijn het grotere activiteiten. 
 
Het bestuur is op dit moment op zoek naar: 
a) Iemand die dit onderhoud wil coördineren voor alle 
gebouwen. 
b) Meerdere personen die het uitvoerende onderhoud van 1 van de gebouwen op 
zich willen nemen. Op dit moment is er alleen voor de Eikenlaan en de haven iemand 
voor het uitvoerende onderhoud. Voor alle andere gebouwen zijn wij op zoek naar 
iemand. 

 
Echte (technisch) grote klussen worden uitbesteed, groot 
schilderwerk kan met een aantal mensen samen gedaan 
worden en voor de kleinere klusjes is eigen handigheid 
natuurlijk nooit weg. 
 

 
Wilt u meer informatie over deze bezigheden neemt 
u dan even contact met ons op. 
 
Ruurt Stapel, 
Voorzitter groepsbestuur 
bestuur@zuiderkruis.nl 
 

Gezocht 
 

Ouder(s) en/of  Grootouder(s) m/v 
voor 

Onderhoud 
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Ons clubhuis op de Schuttersweg is ontworpen door architect J. van Laren, en in 
1921 door een aantal vermogende families (w.o. fa. Mesdag) voor scouting gebouwd. 
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HIER HAD 
UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN 

 
 
 
 

De Belboei zoekt nieuwe adverteerders! 

 
Niet dat de oude niet goed meer zijn hoor, integendeel, maar wij 
kunnen de inkomsten van deze advertenties goed gebruiken om 
het drukken en verspreiden van ons eigen clubblad betaalbaar te 
houden. 
 
Heeft u een bedrijf, en wilt u ons tegen geringe vergoeding 
ondersteunen met een advertentie in de Belboei, neem dan 
contact op met belboei@ zuiderkruis.nl. 
 
Wij wachten vol spanning op uw mail. 
 
De redactie 

(advertenties) 
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Telefoonnummers bestuur 
Voorzitter Ruurt Stapel 035-6242471 
Secretaris Wieke Broeders 035-6234006 
Penningmeester Harry Rörik 035-6945263 
Public Relations Paulien van Hessen 035-7721734 
Onderhoud Diependaalselaan Berb en Gerard Mijnhout 035-6232476 
Onderhoud Eikenlaan + haven Maarten Kool 035-6235245 
Verhuur Diependaalselaan Carla Zwanepol 035-6219214 
Beheer Schuttersweg Ellen Brouwer 035-6216022 
Groepsbegeleiding welpen/bevers Lia Snoeren 035-5824054 
Groepsbegeleiding waterwerk Norbert Moerkens 06-21213016 
Materiaalmeester Bastiaan Verbeet 06-50864771 
Vertrouwenspersonen (intern) Wieke Broeders 035-6234006 
 Han Westendorp 035-6423268 
Vertrouwenspersoon (extern) G. van Voorst Vader (huisarts) 
Ledenadministratie Gerda Kooger 035-6915117 
 Mossenmeent 9 
 1218 AT Hilversum 
Secretariaat Wieke Broeders 035-6234006 
 Utrechtseweg 44 
 1213 TW Hilversum 
 

Telefoonnummers teamleiding 
Bevers Mirte van der Spek 06-20954326 
Pieter Maritshorde Miranda Peters 06-30100793 
Sioniehorde Roy van Buggenum 06-22036538 
Albert Schweitzerhorde Iris Schultheiss 06-49123056 
Albatroshorde Ellen Reurings 06-50966511 
Ankerwacht Martin ten Brink 06-57947522  
Kustwacht Rik Broeders 06-13266774 
Pocahontaswacht Bart Audenaert 06-12108142 
Wilde Vaart Antarctic Ysbrand ten Houte de Lange 06-13631825 
Matancastam Marit Ides 06-42638075 
Rimpelstam Daniëlle Nijs 035-6286143 
 
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan 035-6219965 
Website Zuiderkruisgroep  www.zuiderkruis.nl 
Webmaster Bart Audenaert 06-12108142 
Postmaster Ben van Hengstum 0162-692474 



 
 
Algemeen 

2e dinsdag van de maand Bestuursvergadering 

1e vrijdag van de maand Schippersraad 

incidenteel Welpenraad 

 

 

 

Data 

15 oktober Groepsraad 
23/24 oktober Leidingweekend 
6 november Groepszwemmen 
15 januari 2011 Boerenkoolmaaltijd 
 
 
 
 

data en mededelingen 

verzendadres: 
1231 CL - 8 
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